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Хірургічні втручання на лімфаденоїд-
ному глотковому кільці потребують адеква-
тного доступу до операційного поля. Особ-
ливо актуальним це є при використанні за-
гального знеболення. З цією метою були 
запропоновані роторозширювачі різних мо-
дифікацій [1-2]. Найчастіше в практиці ото-
риноларинголога використовується роторо-
зширювач Davis [1], який має шпатель з 
рукояткою, скобу з упорами для верхніх 
зубів, каретку зі штопорним механізмом. 

 Недоліком вказаного пристрою є те, 
що при виконанні операції під інтубаційним 
наркозом інтубаційна трубка знаходиться в 
ротовій порожнині поверх шпателя і переш-
коджає діям хірурга. Крім того, при пере-
міщенні інтубаційної трубки в ротовій по-
рожнині з однієї сторони в іншу під час 
операції (тонзилектомії) вона в ряді випад-
ків витягується з гортані, внаслідок чого 
припиняється подача кисню в легені і на-
ступає асфіксія. Виникає екстремальна си-
туація, що загрожує життю пацієнта, стре-
сова ситуація у хірурга і анестезіолога, по-
довжується час операції. 

 Нами запропоновано та успішно ап-
робовано в клініці роторозширювач власної 
конструкції [3-4], представлений на рисун-
ку. 

По серединній осі шпателя на повер-
нутій до язика поверхні виконано жолоб, 
який в проксимальній частині шпателя на 
протилежному до скоби боці закінчується 
вирізкою Г-подібної форми. В дистальній 
частині шпателя виконано вигин. Крім того, 

роторозширювач має додаткову фіксацію 
штопорного механізму за допомогою гвин-
та, що виключає зміщення шпателя в проце-
сі використання даного пристрою. Наяв-
ність жолоба і Г-подібної вирізки на шпате-
лі забезпечує надійну фіксацію інтубаційної 
трубки та виключає її зміщення і переги-
нання під час операції.  
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Роторозширювач використовується 

таким чином. Після інтубації хворого шпа-
тель вводиться в ротову порожнину. Інту-
баційна трубка при цьому розміщується між 
язиком і шпателем по серединній лінії і 
зміщується в жолоб. Після наближення 
шпателя до язика інтубаційна трубка в про-
ксимальній її частині проводиться через 
вирізку Г-подібної форми і виводиться че-
рез кут ротової порожнини назовні. По мірі 
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переміщення рукоятки шпателя в каретці, 
упор наближається до верхніх зубів і після 
його фіксації розтягується ротова порожни-
на. Язик при цьому притискається до дна 
ротової порожнини, що забезпечує вільний 
доступ до піднебінних мигдаликів і носової 
частини глотки. Після досягнення максима-
льного розтягування ротової порожнини 
шпатель фіксується в каретці за допомогою 
штопорного механізму. Останній, в свою 
чергу, фіксується за допомогою гвинта. Ін-
тубаційна трубка при цьому знаходиться 
між язиком і шпателем і не заважає роботі 
хірурга. Наявність жолоба виключає надмі-
рне її стискання чим забезпечується вільна 
подача кисню в нижні дихальні шляхи паці-
єнта. При цьому інтубаційна трубка фіксу-
ється між шпателем і язиком, що виключає 
її зміщення під час операції з нижніх диха-
льних шляхів в ротову порожнину, тим са-

мим виключається можлива асфіксія і 
пов’язана з цим екстремальна ситуація. Піс-
ля закінчення операції рукоятка шпателя 
звільняється від штопорного механізму і 
шпатель переміщується в зворотньому на-
прямку, після чого роторозширювач виво-
диться з ротової порожнини. 

Представлений роторозширювач 
впродовж багатьох років успішно викорис-
товується в ЛОР-відділеннях НДСЛ «ОХ-
МАТДИТ» та більшості областей України. 

Для наочності переваг запропоновано-
го пристрою приводимо порівняльну харак-
теристику хірургічних втручань в глотці у 2 
групах хворих, ідентичних по віку, статі і 
характеру захворювань (табл.). Хід хірургі-
чних втручань відрізнявся лише тим, що в 
1-й групі було використано запропонований 
роторозширювач, а в 2-й – прототип (базо-
вий об’єкт). 

 
 

Порівняльна характеристика хірургічних втручань в глотці 
 

Показники 

Використання  
запропонованого  
роторозширювача 

Базовий об’єкт 
Р 

n=20, М±m 

Час тонзилектомії (хв.) 8±0,24 15±0,48 <0,001 
Необхідність переміщення інтубаційної 
трубки під час операції - 20  

Зміщення інтубаційної трубки з гортані  
в ротову порожнину - 2  

Час аденотомії (хв.) 5±0,3 8±0,34 <0,001 
 

 
 
З даних, представлених в таблиці, ви-

дно, що при використанні запропонованого 
роторозширювача час тонзилектомії скоро-
тився в 1,9 рази, а аденотомії – в 1,6 рази. 
Крім того, під час тонзилектомії з викорис-
танням базового об’єкта у 2 випадках мало 
місце зміщення інтубаційної трубки з гор-
тані в ротову порожнину, чого не спостері-
галось при використанні запропонованого 
роторозширювача. 

Таким чином, приведені дані свідчать 
про переваги проведення хірургічних втру-
чань – тонзилектомії та аденотомії – з вико-
ристанням запропонованого роторозширю-
вача. Запропонований пристрій може бути 
використаний при лікуванні хворих з хроні-
чним декомпенсованим тонзилітом, гіперт-
рофією піднебінних мигдаликів та аденоїд-
ними вегетаціями ІІ-ІІІ ступеня, і безумовно 
дасть позитивний ефект. 
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